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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva. 

 

Doplnění dvou herních prvků do parku u čp. 117, 118 proběhlo koncem srpna. Je smutné, že 

zanedlouho jsme museli již kolotoč opravovat, díky vandalismu dětí, se kterým se poslední 

dobou často potýkáme. Situaci ohledně neustálému vandalismu v obci jsem již projednávala i 

s ředitelkou místní ZŠ, která přislíbila součinnost při výchovném působení na děti.  

 

Na toto navazuje i jednání s bezpečnostní agenturou, které proběhlo tento týden. Agentura 

nabízí zabezpečení pořádku, ochranu majetku občanů, kontrolu dodržování obecních vyhlášek 

atd. V obci by pracovali několikrát v týdnu včetně víkendů.   

 

Jak už bylo avizováno, při výstavbě hřiště došlo ke zjištění špatného podloží. Zastupitelé 

obdrželi vyjádření geologa, který současný stav a jeho nápravu přesně popisuje. Dále byla 

zjištěna nízká vrstva ornice, která tím pádem nemůže být použita při dokončovacích pracích. 

Zemina, která je nevyhovující se musela odvézt a navézt nová. Toto všechno, včetně dalších 

drobnějších úprav znamená vícenáklady na výstavbu v hodnotě 396 tis bez DPH. Je tedy třeba 

uzavřít dodatek ke stávající smlouvě se zhotovitelem, který bude součástí dnešního jednání. 

Rovněž budeme projednávat i smlouvu se stavebním dozorem. 

 

Dobrá zpráva pro občany věku 55 let a více je, že již i Karlovarský kraj se zapojil do projektu 

Senior pas. Jedná se o bezplatnou slevovou kartu, která nabízí celoroční slevy od 5 do 50%, 

bonusové a sezónní slevy.  V příštím týdnu rozneseme občanům do schránek informace o 

tomto projektu, včetně nabídky, že pokud budou chtít, mohou se s registrací obrátit i na 

obecní úřad, kde jim pomůžeme se zaregistrovat prostřednictvím webových stránek. 

 

Dále bych vás chtěla informovat, že v minulém týdnu jsme pro občany zajistili očkování psů a 

došlo k mytí kontejnerů na komunální odpad. Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


